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ZPRÁVA Z HR ODDĚLENÍ
aneb Filipa pohledem čísel

pochopitelné snížení počtu zaměstnanců v jarních měsících. Od té doby se ale
situace uklidnila a odchody zaměstnanců
se značně snížily. Za období leden–srpen
tohoto roku vykazujeme na logistických
provozech fluktuaci 40,3 % v kumulaci.
V porovnání s trhem práce jsme nad průměrem, avšak je to dáno důvody, které
jsme již uvedli.
Naopak v chráněných dílnách pozorujeme poměrně stabilní křivku obrátkovosti, která se měsíčně pohybuje do
2 % a v kumulaci za období leden–srpen
11,8 %, což je v prostředí českého trhu
práce rozhodně hluboko pod průměrem. Trochu jiná situace je v chráněných dílnách v Karlovarském kraji, kde
je procento fluktuace poměrně rozkolísané. Je to dáno celkově nižším počtem
zaměstnanců, takže odchod 2 zaměstnanců v jednom měsíci zvedne hodnotu
fluktuace nad 8 %.

Od června tohoto roku posílil HR oddělení na pozici personálního ředitele Zdeněk Tesař. Do Filipy
přichází s více než 15letou zkušeností z výrobních firem v různých oblastech (zdravotnictví,
strojírenský průmysl, automotive). Soustředit se
bude na stabilizaci HR procesů, rozvoj personálu
a rozvoj značky Filipa jakožto zaměstnavatele.
Pro přípravu jakéhokoliv plánu či strategie ve firmě, pro personální oddělení
nevyjímaje, je nutné poznání stávajícího
stavu věcí. Proto se v tomto článku zaměříme na některá personální data, která se
pokusíme zasadit do širších souvislostí.
Jedním ze základních personálních ukazatelů je fluktuace zaměstnanců, která
poskytuje informaci o tom, do jaké míry
je pracovní tým stálý. Rok 2022 není rozhodně rokem zcela běžným, protože se
Filipa musela na jeho začátku vypořádat
s ukončením několika projektů v logistických provozech. To s sebou přineslo

Tesař Zdeněk, personální ředitel

Vývoj fluktuace podle společností 1–8/2022

Trochu jiný pohled nám nabídnou výsledky v celkových počtech zaměstnanců v jednotlivých společnostech
skupiny Filipa a jejich vývoj v čase.
Společnost si dala za cíl, že v roce
2022
navýší
počet
zaměstnanců
o 100 lidí. K 31. prosinci 2021 jsme zaměstnávali 396 OZP pracovníků a v září
bychom měli dosáhnout počtu 480. Do
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konce roku počítáme s dalším nárůstem
zaměstnanců především v nových chráněných dílnách v Hořicích a v Plzni. Ke
konci roku 2022 se připravuje otevření
chráněné dílny v Oseku u Teplic, kde bychom ještě v tomto roce mohli nabídnout
místa pro 10–15 lidí s tím, že v roce 2023
se tento počet bude nadále navyšovat.
V logistických provozech jsme i přes jar-

ní peripetie snížili celkový počet zaměstnanců pouze o 14 lidí.
V celkových číslech Filipa dosáhla do
září 2022 na počet 826 zaměstnanců.
V období leden–srpen odešlo celkem
184 zaměstnanců a přijali jsme 224 nových, což je v době, kdy je na českém trhu
práce nezaměstnanost 3,4 %, velmi dobrý výsledek!

19.09.2022
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V neposlední řadě se zaměříme na pár
demografických údajů. Z pochopitelných
důvodů je v chráněných dílnách vyšší
průměrný věk zaměstnanců. Průměrný
věk zaměstnanců logistických provozů je
40 let, zatímco v chráněných dílnách je to
o 9 let více. Průměrná délka trvání pracovního poměru v logistice dosahuje 2 roky

a 3 měsíce. V chráněných dílnách zaměstnanci pracují v průměru 5 let a 4 měsíce
a na Karlovarsku necelých 2,5 roku. Zaměstnanec, který je Filipě nejvěrnější, nastoupil do pracovního poměru 19. června
2006, tedy před 16 lety! Blahopřejeme!
Závěrem lze říci, že Filipa dosahuje
standardních hodnot ve vybraných per-
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sonálních ukazatelích, a v případě chráněných dílen i lepších. Společnost dokáže
oslovit dostatečný počet zaměstnanců,
který jí umožňuje stabilní růst. Do budoucna bychom se měli zaměřit na stabilizaci týmů a na jejich další rozvoj.  
Zdeněk Tesař
personální ředitel

FB / PODZIM / 22
RŮST SPOLEČNOSTI

FB / PODZIM / 22
RŮST SPOLEČNOSTI

Zahájení první etapy výstavby

NOVÉ CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Hořice

Další informace si můžete přečíst na oficiálních webových
stránkách města Hořic.
https://horice.org/filipa-v-horicich-zahajila-stavbu-prumysloveho-objektu-prosime-o-shovivavost-apeluje-vedeni-mesta/d-20847
Abychom nezaháleli a nečekali na otevření průmyslového objektu, již nyní funguje startovací dílna v prostorech pana Zdeňka
Orta v Hořicích, kde našlo uplatnění prvních patnáct zaměstnanců se zdravotním postižením. Do konce roku 2022 se plánuje zaměstnat alespoň dvacet zaměstnanců. Po zprovoznění nového
objektu budou tato pracovní místa převedena právě tam.
Hořická dílna je pod vedením pana Petra Slepičky, kterého
bychom tímto chtěli představit.
Pan Petr Slepička se narodil v Havířově, zhruba od 10 let žil
v Jičíně, kde navštěvoval základní školu. Vystudoval střední zemědělskou školu a po studiích nastoupil jako zástupce vedoucího střediska do JZD, kde poprvé zakusil, co je to práce s lidmi.
Přiznal se, že v té době to bylo vzhledem k jeho mladému věku
a minimu zkušeností velmi náročné. Po 4 letech nastal čas pro
změnu a pan Petr začal pracovat v bezpečnostní agentuře v Hradci Králové jako asistent ředitele pro operace, jako byly například
převozy peněz, cenin, a toto pana Petra skutečně velmi bavilo.
Jedinou nevýhodou bylo, že byl velmi málo doma, a protože se
mu v té době narodil syn a po roce a půl dcera, rozhodl se toto
zaměstnání opustit a najít si práci, kde by zůstával i dostatek času
pro rodinu. Nastoupil tedy jako směnový mistr do nově postaveného závodu ITT, později známého jako Continental Automotive
v Jičíně. Po roce se stal vedoucím výrobního úseku a měl na starost výrobu posilovačů brzd. Řídil tak úsek, na kterém v největší
špičce (mezi lety 2004–2008), bylo až 410 montážních pracovníků. V tomto zaměstnání působil celých dlouhých 26 let. Získal
cenné zkušenosti, ať už v oblasti řízení lidí nebo v podobě mnoha
certifikátů, například z oblasti životního prostředí nebo odborně

Naše společnost se neustále rozrůstá a pro udržení trvalého rozvoje jsme
rozšířili náš pracovní tým. V posledních měsících se nám podařilo otevřít
dvě nové provozovny chráněných dílen, které se nachází v Hořicích a v Plzni.
Aby byl zajištěn plynulý chod těchto chráněných dílen, rozšířil se
náš tým o pana Petra Slepičku, který se stará o provoz v Hořicích, a paní Alenu Kreidlovou, která má na starost provoz v Plzni.
Pojďme si nyní představit nové tváře, provozy a zákazníky, o které pečují. V několika předchozích číslech Filipa Bulletinu jsme
vás postupně informovali o plánované výstavbě administrativního, průmyslového objektu v Hořicích. V polovině září započala
v průmyslové zóně za Miletou první etapa výstavby. V současnosti probíhá skrývka a odvoz hlíny dle podmínek ZPF, přičemž
zároveň proběhne rekultivace (soubor zásahů, díky kterým jsou
zahlazeny nežádoucí zásahy do krajiny) prostoru sadu v lokalitě
„Švestkovna“.

Petr Slepička, vedoucí CHD v Hořicích
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způsobilé osoby v oblasti bezpečnosti práce. Na základě všech
těchto zkušeností mohl pan Petr pracovat jako bezpečnostní
technik, avšak práce s lidmi mu byla bližší než tvoření dokumentů, a tak zůstal u řízení lidí. Bohužel, pozdější covidové období
a s ním spjaté krize vzaly za své a společnost, ve které pracoval,
redukovala počty zaměstnanců. Tak se jednoho dne stalo, že musel po dlouhých letech svou působnost ukončit. Tehdy se rozhodoval, zda využije jeden ze svých certifikátů a bude se věnovat
oblasti BOZP, nebo zkusí oslovit jiné společnosti a bude nadále
pokračovat ve vedení lidí.
Později narazil na inzerát naší společnosti, která hledala vedoucího provozu pro chráněnou dílnu a bez dlouhého přemýšlení na tento inzerát zareagoval. Pan Petr se nám přiznal, že hned
druhý týden se pokoušel zrušit svůj zájem o tuto pozici, protože
měl čas přemýšlet a hlavou se mu honily obavy, zda bude schopen vést tým lidí se zdravotními postiženími. Přece jen by to byl
další krok do neznáma a o chráněných dílnách vlastně vůbec nic
nevěděl. Ozval se mu však pan Smolík, který stál o osobní setkání
s tím, že by danou nabídku probrali a upřesnili si, co se vlastně
očekává. Je pravdou, že po osobním setkání a představení chráněných dílen, změnil pan Petr svůj názor a nabídku přijal.

Nyní pracuje jako vedoucí provozu chráněné dílny v Hořicích,
kterou rozjížděl se 6 pracovníky na konci června. V současné
době zde našlo uplatnění již 13 pracovníků a dalších 5 je připraveno k nástupu. Daří se zde plnit dvě zakázky pro naše dlouhodobé zákazníky. Jednou ze zakázek je kompletace stavebních
objímek pro společnost Suchánek & Walraven, s.r.o., druhou je
přelepování kartonu pro společnost Freudenberg Home and
Cleaning Solutions s.r.o. Celý kolektiv pracovníků vnímá jako velmi příjemný tým. I přesto, že si dle svých slov v počátcích zařizoval poměrně velkou část věcí spojených s rozjezdem této chráněné dílny sám, s částečnou podporou ze sídla společnosti, vnímal
to jako další nové zkušenosti a pocit, že může něco aktivně budovat a ovlivňovat, což mu v předchozích zaměstnáních chybělo.
Rád by se tak podílel na vybudování dílny, ve které by vládla
příjemná pohoda, klid a pracovníci by si vycházeli vstříc.
Co se týče zálib a volného času, v minulosti Petr působil 30 let
jako tanečník ve folklorním souboru, v posledních letech našel
zálibu v hraní počítačových her, obzvláště pak ve WOT (World of
Tanks). Jen pro zajímavost – hru hraje od roku 2014 a v současné
době má odehráno zhruba 65 426 her.   
Redakce FB

Pracoviště připravené k výrobě

Prostory v Hořicích před úpravou

FILIPA BULLETIN: časopis pro zaměstnance společnosti Filipa. Vychází každé tři měsíce. Vydává Filipa, a.s. Sídlo společnosti a místo vydávání časopisu: Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad, IČ 25282875,
DIČ CZ25282875. www.filipa.cz. Registrační číslo udělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 22704. Obsah čísla připravila redakční rada složená ze zaměstnanců společnosti. Jazyková korektura: Mgr. Petr
Novák. Grafické zpracování: Věra Veselá. Vaše ohlasy, náměty či připomínky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: redakce@filipa.cz.
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S PLZNÍ PŘIŠLI
i noví zákazníci

Jak jsme se již zmínili v předchozím
článku, naším dalším novým provozem
je chráněná dílna v Plzni. Zde máme
taktéž novou tvář, kterou je paní Alena
Kreidlová na pozici vedoucí provozu.
Paní Alena Kreidlová se narodila v Karlových Varech, nejvýznamnějším lázeňském městě
České republiky. Své dětství
a školní věk prožila s rodiči
Alena Kreidlová,
v Krásném Údolí ležícím v jihoprovozní pracovník
východní části Karlovarského
kraje. Po vystudování Střední
zdravotnické školy v Karlových Varech se odstěhovala do Plzně, kde zůstala doposud.
Paní Alena pracovala jako zdravotní sestra v plzeňské fakultní nemocnici. K tomuto povolání se po mateřské dovolené nevrátila, využila nabídky pracovat ve zdravotnických
potřebách spojených se zdravotnickým zásobováním, kde nakonec zůstala téměř 17 let. Protože 17 let je přece jen velmi
dlouhá doba a Alena zatoužila po změně, přijala pracovní nabídku z naší společnosti. Radost jí dělá dospělá dcera Barbora, která úspěšně složila státní zkoušku z učitelství. Svůj volný
čas tráví s rodinou, čtením knih, luštěním křížovek a společnost jí při aktivitách dělají pejsci Pupík a Tedík. Chráněná dílna

Pupík a Tedík
v Plzni, kterou má nyní Alena na starost, se rozjela začátkem
září. Nejdříve bylo potřeba vyřídit všechny náležitosti spojené s kolaudací a různými úpravami. Tento provoz se rozjížděl
pozvolna se 14 pracovníky.

NAŠI NOVÍ ZÁKAZNÍCI

Kompletace hraček

v Plzni

K D O S I H R A J E , N E Z LO B Í A N E B KO M P L E TAC E H R AČ E K P R O
SPOLEČNOST BRUDER
Do provozovny v Plzni se nám podařilo získat velmi zajímavou
zakázku a nového zákazníka, kterým je společnost Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG, jejíž historie sahá až do roku 1926. Jedná
se o německou společnost, která má zastoupení také v České republice, a to právě v Plzni. Bruder vyrábí hračky a modely opravdových strojů. Veškeré Bruder modely jsou vyrobeny v poměru
1 : 16 s velice propracovanými detaily včetně barev. V nabídce
naleznete například traktory, kombajny, hasiče, popeláře, bagry,
nakladače, nákladní auta, koně a mnoho dalších produktů, které
děti, a troufnu si říct, že i dospělí, opravdu milují.
V plzeňské chráněné dílně kompletují naši pracovníci hračky
pro tuto společnost. Dalo by se tak říci, že i oni si vlastně během
práce hrají, je to jako skládat lego.

Zkompletované hračky
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zyky, a proto si pro své zákazníky vybudovala celosvětovou
pozici lídra na světovém trhu s mnoha svými výrobky.

T Ř Í D Ě N Í A KO N T R O L A K VA L I T Y P R O S P O L E Č N O ST KO STA L
KOSTAL Engineering CR, spol. s r.o. – rodinná společnost, která může vyprávět hodně příběhů ze své dlouhé historie. Historie je ještě o něco delší, než tomu je u společnosti Bruder.
V roce 1926 pak učinil Leopold Kostal odvážné a dalekosáhlé strategické rozhodnutí začít vyrábět produkty pro automobilový průmysl a vyvinul první ukazatel směru. Ukazatel směru vyvinutý Leopoldem Kostalem pro automobily je
jednou z prvních z mnoha patentovaných inovací společnosti KOSTAL, který můžeme dnes najít ve vozidlech prakticky
všech předních světových výrobců automobilů.
Za svou dlouholetou éru tato společnost vyvinula mnoho
produktů pro automobilový průmysl, kterými jsou například
tlumené světlomety, které byly patentovanou inovací. Nyní
má společnost KOSTAL závody ve 21 zemích na 4 kontinentech se zaměstnanci z 50 domovských zemí hovořících 45 ja-

(Zdroj: https://www.kostal.cz/cz/)
My jsme rádi, že pro tuto velkou společnost můžeme třídit
díly, a pomoci tak zajistit kontrolu kvality. Kontrola kvality je
operace, jejímž cílem je vhodnými prostředky určit, zda kontrolovaný produkt odpovídá jeho předem stanoveným specifikacím či požadavkům zákazníka, nebo s nimi naopak není
v souladu. Výsledkem kontroly je rozhodnutí o přijetí, odmítnutí nebo úpravě.
Závěrem snad můžeme dodat, že paní Alena má ráda lidi
a práce s nimi ji baví a naplňuje. Doufá, že společně se všem
bude na provozovně v Plzni dařit. Plánů pro tuto provozovnu
je mnoho a vy se tak budete moci těšit na další novinky v zimním čísle našeho Filipa Bulletinu.   
Redakce FB
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CO JE
GREEN DEAL?

Změna klimatu, ochrana životního prostředí, udržitelná mobilita. To jsou
některá z témat, která jsou nerozlučně spojena s evropskou dohodou Green
Deal. Co přesně je podstatou této dohody a jak Green Deal dopadá na Českou
republiku?

JAK SE GREEN DEAL DOTKNE FIREM?
Co se týče výhod Green Dealu pro firmy, měla by tato dohoda nejen vést k modernizaci a konkurenceschopnosti, ale také se stát
podnětem pro vývoj nových technologií a udržitelných řešení.
Za nevýhody Zelené dohody se považují zejména vysoké náklady na transformaci, potřeba nových technologií a nereálnost
cílů. Z průzkumů z konce loňského roku vyplývá, že jsou české
firmy Zelenou dohodou zmatené a nevědí, co od ní očekávat.
Vypracovanou strategii snižování uhlíkové stopy, kterou Green
Deal požaduje od členských zemí, má zatím pouze třetina tuzemských podniků.
Kroky, kterými chce EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 %, cílí zejména na průmysl. Očekává se, že dohoda bude mít největší dopad na automobilový průmysl, který se
začíná připravovat na konec spalovacích motorů. Tento plán však
dopadne také na další oblasti, například na stavebnictví a realitní
trh.

V první řadě si pojďme objasnit, co to Green Deal, o kterém se
v poslední době hojně mluví, vlastně je. Green Deal, známý také
jako Zelená dohoda pro Evropu, je plán, jak zajistit udržitelnější hospodářství Evropské unie. Čtyřiadvacetistránková dohoda
byla v prosinci roku 2019 schválena členskými státy Evropské
unie a zahrnuje osm segmentů, a sice:
B I O L O G I C K O U R O Z M A N I T O S T,
U D R Ž I T E L N É P O T R A V I N O V É S Y S T É M Y,
UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ,
ČISTOU ENERGII,
UDRŽITELNÝ PRŮMYSL,

JAK SE PŘIPRAVUJE NAŠE SPOLEČNOST?
Green Deal je pro mnoho společností obrovskou výzvou. Neobejdou se bez nemalých investic do nových technologií a udržitelných řešení. I naše společnost tuto výzvu přijala a zavádí požadavky do svých strategií.  
Třeba již na zmiňovaném objektu, který se chystá v Hořicích,
by měla být instalována fotovoltaická elektrárna s bateriovým
úložištěm. Výkon této elektrárny se plánuje v první etapě na
375,4 kWp. Následně v druhé etapě, by se později na střeše druhé haly měla realizovat další část s bateriovým úložištěm, tentokráte s výkonem přibližně 425 kWp.
Je známo, že elektrárna má výtěžnost ve slunných dnech, tedy
nejvíce vyrábí v období od jara do podzimu. Vrcholný výkon bude

V ÝSTAV B U A R E N OVAC I ,
UDRŽITELNOU MOBILITU,
E L I M I N AC I Z N E Č I ŠT Ě N Í A O PAT Ř E N Í V O B L A ST I
K L I M AT U.
JAK SE GREEN DEAL DOTKNE JEDNOTLIVCŮ?
Evropská unie vnímá jako největší přínos Zelené dohody pro jednotlivce opatření k boji proti znečištění ovzduší a vody, tedy proti znečištění způsobenému chemickými látkami, jež mají přímý
vliv na zdraví lidí. Od této dohody si EU také slibuje, že výrobky
budou koncipovány tak, aby byly opravitelné, měly dlouhodobou životnost a byly vyrobeny z recyklovaných materiálů. Výroba
by také měla spotřebovávat méně energie.
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samozřejmě v létě. Pro optimální denní rozložení výroby elektrické energie budou situovány FVE panely východ – západ. Tím
se očekává dosažení rychlejšího ranního náběhu výkonu, snížení
polední špičky, ale v odpoledních hodinách tak opět poběží výroba až do západu slunce.
Dalším předpokladem je pokrytí denní spotřeby areálu v Hořicích od jara do podzimu. V zimě bývá výroba FVE energie  obecně
zanedbatelná, v tomto období se tak bude čerpat drtivá většina
elektrické energie ze sítě. Naopak v letních měsících se naskýtá
možnost prodeje přebytků energie do sítě nebo konkrétnímu odběrateli v okolí. Tímto krokem by se společnost Filipa PARK HOŘICE s.r.o. mohla stát výrobcem a dodavatelem elektrické energie
současně, což by znamenalo rozšíření podnikatelského záměru.
Ve výhledu máme i budování menších FVE na ostatních provozech skupiny Filipa. První úvahy jsou o střeše dílny v Lázních

Bělohradě v Lázeňské ulici, odhadovaný výkon 40 kWp, a na střeše budovy ve Václavské, odhadovaný výkon kolem 80 kWp. Obě
nemovitosti však musí nejdříve projít nutnou rekonstrukcí.   
Redakce FB

2. ročník
Tříkrálové sbírky
ve Filipě
PRO BONO po celý rok pomáhá tam, kde je potřeba. Podporuje charitativní organizace, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, handicapované a jinak znevýhodněné osoby.
Myslíme si, že je důležité zachovávat i tradice,
a proto se již podruhé zapojíme do Tříkrálové
sbírky, která proběhne na začátku roku 2023.
Pomáhat lidem, kteří se ne vlastní vinou dostali do tíživé situace, by mělo být přirozenou součástí našich životů. Každá koruna pomáhá a kdo daruje, cítí se královsky, přidejte
se k nám a korunujte svou pomoc úspěchem
a dobrým pocitem.
Do pomoci se může zapojit úplně každý a my
předem děkujeme.
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BUDOVÁNÍ ZNAČKY
Ráda bych vás seznámila s pojmem branding. Je to proces budování a utváření vizuální identity značky. Slovo brand neznamená pouze firemní logo, barvu
a slogan. Již v minulosti například hrnčíři vyrývali malé symboly na dno svých
nádob, aby bylo jasné, kdo za daným výrobkem stojí. V dnešní době je důležité, jak
nás vnímají naši zákazníci. Značka působí na lidské vnímání a pocity a rozhoduje
o tom, jak zákazník vnímá celé vaše podnikání.

Uskladněný materiál

V BRODCÍCH
stále rosteme

vychystávání do JIS sekvencí na jednotlivé výrobní linky BMW.
V tomto projektu se nejedná o žádné balení či výrobu dílů, ale
pouze o logistiku – tedy příjem, skladování a expedici již hotových dílů. Tyto díly k nám vozí nominovaní dodavatelé z celé České republiky nebo přímo Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o.
Pro tento projekt dodávek NON JIS dílů bylo uvolněno 3 500 m2
haly v Brodcích. Sklad musel být dovybaven regálovým stáním
s 324 pozicemi a na volné ploše vzniklo dalších 360 pozic zónového skladu.
Nově také vznikly další dvě příjmové zóny a šest expedičních
zón, na kterých se denně protočí okolo 900 paletových jednotek.
Ve zkratce to znamená ve dvou směnách přijmout v průměru
7–8 LKW denně a stejné množství z našeho skladu zase vyexpedovat ke koncovému zákazníku.
Vzhledem k nárokům, které automobilka BMW požaduje, došlo také k určitým změnám v našem skladovacím systému SiStore, na jehož zlepšování stále spolupracujeme se společností Apsys. Cílem tak pro nás všechny je 100% dodávková spolehlivost
a 0 chyb při odesílání dílů. Přestože to není a nebude jednoduché, všichni, kdo se na tomto projektu podílí, věří, že stanovený
cíl se bude dařit pravidelně plnit.
Jen pro zajímavost, BMW je německý výrobce automobilů, motocyklů a motorů. Hlavní sídlo společnosti je v Mnichově. BMW je
mateřskou společností firem Mini a Rolls-Royce a v nedávné minulosti i bývalé skupiny Rover. V roce 2005 zaměstnával koncern
přes 105 tisíc lidí. Modro-bílý vzor znaku firmy je stylizací bavorské
vlajky a znamená symbol výrobce leteckých motorů.   
Marek Hypl
vedoucí projektu

Letos v létě to byl přesně rok, kdy jsme provoz v Brodcích rozšířili o projekt balení náhradních dílů pro zákazníka Magna Nymburk. Přestože nás po stěhování
z Kosmonos provázely, dalo by se říct, klasické náběhové problémy, zákazník vyjádřil spokojenost a dostali jsme tak nabídku k rozšíření spolupráce.
Nový projekt by měl být na dva roky a týká se dodávky dílů pro
koncern BMW (zkratka pro Bayerische Motoren Werke AG),
takzvané dodávání NON JIS. Jedná se o dodávání dílů na sklady
automobilky BMW v Lipsku a Regensburgu a na sklad subdodavatele BMW – firmu HBPO v Regensburgu, to vše pro projekty
BMW F40 a BMW U11. Na těchto skladech poté probíhá konečné

Příjem materiálu
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Budování značky není jednoduché. Branding se neděje přes noc
ani za pár měsíců. Musí jít o trvalou snahu. Jde o neustálý proces.
Stálé úsilí však postupně vyústí v navázání dobrých a dlouhodobých vztahů se zákazníky.
Každá společnost by měla pracovat na svém neustálém vizuálním vylepšování, my se o to snažíme také. Naše společnost má
pod sebou mnoho zajímavých projektů s unikátními produkty.
Jedním z nich je olivový olej ve spreji, znát ho můžete pod obchodní značkou Biolive. Jde o praktickou formu spreje, která
umožňuje přesné dávkování a nanášení na pánve, grily, saláty,
maso, všude tam, kde se běžně olivový olej využívá. Je vhodný
do studené i teplé kuchyně. Díky kovovému obalu, který je recyklovatelný, je výrobek nejen stylový, ale také praktický a odolný.
Tento rok jsme přišli s novým vizuálem obalu, který tak dostal
nový nádech. Věříme, že mnozí z vás máte již s tímto olejem
zkušenosti. Pokud byste chtěli obdarovat své blízké nebo známé praktickou věcí nebo chtěli produkt sami vyzkoušet, můžete
tento olej zakoupit v našem e-shopu na stránkách https://www.
biolive.cz/.
Tímto budování naší značky nekončí. Obdrželi jsme nabídku
na výrobu vlastní kosmetické řady od společnosti Detecha. Detecha je chemické výrobní družstvo, které je na českém trhu již
od roku 1954. Obchodní politika družstva Detecha je založena
na zásadě – přinést spotřebiteli kvalitní, ale přitom levné výrobky. Mnoho z vás může tuto značku znát díky výrobě dekorativní
a zdravotní kosmetiky REGINA a jejího tradičního jeleního loje.

Biolive olivový olej ve spreji
Tuto nabídku jsme náležitě využili a vytvořili jsme díky brandingu
vlastní kosmetickou řadu Filipa, kterou tvoří denní a noční krém
na pleť, krém na ruce a jelení lůj.
Ze široké nabídky sortimentu jsme vybrali novou kosmetickou řadu PLACENTA, kde hlavními látkami jsou placentární extrakt a prospěšná kyselina hyaluronová.   
						
Petra Voňková
						
specialistka marketingu

Značka, která je jednoduše
rozpoznatelná a zákazníci
ji mají rádi, je klíčem
k vyšším prodejům.

Kosmetická produktová řada
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HOŘICE OPĚT OŽILY!

Logistika: SÁZKA NA JISTOTU
platformu pro výměnu odborných informací a názorů a nabízí
příležitost upozornit na příklady z praxe v lokálním, regionálním,
evropském a globálním měřítku.
Odborná konference je simultánně tlumočena ČJ/AJ a je určena především vrcholovým manažerům českých a nadnárodních providerů logistických služeb, dopravcům, IT specialistům,
konzultantům, představitelům státní správy, zástupcům akademických institucí a logistikům z obchodní a výrobní sféry odpovědných za efektivní fungování výrobních, obchodních a logistických procesů. Dvojjazyčnost celé akce umožňuje zacílit kromě
česky mluvících odborníků i na vrcholové zahraniční manažery
působící jak v ČR, tak i v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy.
Závěrem konference byl tradiční V.I.P. LOGISTIC RENDEZVOUS slavnostní večer v námořnickém stylu s mottem: „Pod
ochranou Neptuna“, kterým provázel Petr Vondráček a skupina
Lokomotiva. Tyto večery jsou ideální příležitostí pro navázání
cenných kontaktů a networking.
Bylo nám velkou ctí se večera účastnit a podílet se na předávání ceny Gryf Supply Chain Award 2022 pro logistickou osobnost roku, kterou se tento rok stal generální ředitel společnosti
Panattoni pro Českou republiku a Slovensko pan Pavel Sovička.
Závěrem mohu dodat, že to byla skutečně „jízda“, v rámci dynamiky a nabývání poznání to považuji za jedno z nejzdařilejších setkání odborníků nejen z oblasti logistiky. Zvolená forma opět zaručila, že se rozhodně nikdo nenudil. Byla to originálním a svěžím
způsobem organizovaná konference, která měla drive a nabitý
program. Za mě skutečně skvělá akce s inspirativními speakery
a účastníky, kterým nechybí nadšení a smysl pro humor. Velké
díky patří obětavým a vždy usměvavým organizátorkám Reliant
GROUP paní Lucie Padevětové a Martině Korbelové.  
Redakce FB

Ocenění logistické osobnosti roku

Ani letos jsme si nenechali utéct příležitost zúčastnit se mezinárodní logistické
konference SpeedCHAIN, která je dnes největší akcí svého druhu v regionu střední
Evropy. Stejně jako loni a v předchozích letech se konala v pražském Břevnovském
klášteře. Letošní termín byl stanoven na 13. září 2022. Podobně jako minulý rok
jsme i letos využili příležitost setkat se s našimi stávajícími, ale i potenciálními
zákazníky, a zároveň jsme se prezentovali vlastní expozicí. Každý, kdo nás navštívil, mohl ochutnat osvěžující ledovou tříšť nebo frappé, načerpat informace o naší
společnosti a současně si odnést jeden z našich zajímavých a velmi praktických
reklamních předmětů.
Posláním této konference je podílet se na utváření a rozvoji moderní české logistiky, její efektivní integraci do regionální logistiky středoevropského regionu ve vazbě na společný evropský trh.
Poskytuje prostor pro širokou odbornou diskuzi zejména logistických odborníků z oblasti průmyslové výroby, mezinárodního
obchodu a smluvní logistiky. Tato logistická konference, která
je produktem skupiny RELIANT Group, představuje významnou

Vlastní expozice

Prezentační tým
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Během letošního léta, v období 22. a 23. července 2022, se konal již
10. jubilejní ročník festivalu The Legends Rock Fest 2022 a my, tentokrát
jako hlavní partner akce, jsme samozřejmě nemohli chybět.
Jubilejní ročník se stejně jako ten minulý konal v Areálu Zahrada, který má rozlohu 15 000 m2, což je plocha jako dvě
fotbalové hřiště. Část areálu slouží jako stanové městečko,
druhá část je vyčleněna pro parkování, a to vše zcela bez poplatků. V rámci této akce byl vstup pro děti do 125 cm a držitele průkazu ZTP zdarma.
Ještě před pár lety byl v místech areálu doslova neprostupný prales. Bezmála tříletá práce, která byla fyzicky i finančně náročná, dala vzniknout novému místu, kterým
nyní Areál Zahrada je. Celá jeho plocha, tedy mimo plochu
před pódiem, je porostlá vzrostlými stromy, které ve slunných dnech poskytují příjemný stín. Členitost prostorového
uspořádání je tvořena živými ploty. Najdete zde dostatek
místa pro společná setkání i pro soukromí. Nechte se tu
okouzlit jedinečnou atmosférou a nezaměnitelnou energií.
(zdroj: http://thelegendsrockfest.cz/)
V rámci doprovodných akcí jste si mohli na festivalu zasoutěžit, zúčastnit se autogramiád přímo u pódia, pořídit si mnoho fotografií, ať už s vašimi oblíbenými kapelami, nebo využít
„fotokoutky“ (místa, kde se daly pořídit úžasné fotografie na
památku). Nechyběla soutěž o divácky nejúspěšnější kapelu
a nejoriginálnější fans klub kapely, kdy vítězové byli odměněni hodnotnými cenami.
Minulý rok nám ještě dělala starosti opatření spojená s covidem, která však nikterak plány nezmařila. Letošní ročník byl
o to velkolepější a návštěvnost mnohonásobně stoupla. Měli
jste tak šanci vidět náš stánek, který úspěšně prezentoval

Filipa jako hlavní partner
naši společnost. K odpočinku a uvolnění zde byla pro naše zaměstnance vytvořena relaxační zóna s lehkým občerstvením
a každý náš zaměstnanec měl na uvítanou první pivo zdarma.
O tuto zónu včetně zajištění celého stánku se stejně jako minulý rok starala naše mladá a stále usměvavá „markeťačka“
Petra Voňková ve spolupráci se stejně dobře naladěnou Petrou Páblovou. Za přípravy, zajištění, přítomnost a rozdávání
krásných úsměvů tímto oběma Petrám velmi děkujeme.
Hořický festival mezi rockovými fanoušky proslul svou
rodinnou atmosférou. Podle slov návštěvníků předchozích
ročníků má akce v Hořicích v Královéhradeckém kraji kouzlo neopakovatelné přátelské atmosféry a domácí pohody se
skvělou muzikou. Je zkrátka poznat, že pro organizační tým
kolem hlavního pořadatele Zdeňka Lhoty a jeho manželky Bobiny Lhotové je osobně důležitý a hýčkají si ho. Všichni dělají
maximum pro to, aby se zde návštěvníkům líbilo. Ti pak následně vyzdvihují pohodu, která tady vládne. Tímto manželům Lhotovým děkujeme za úžasnou organizaci, zprostředkování skvělého místa, zážitků a vzpomínek a pevně věříme, že
jsme Vás dostatečně nalákali na další ročník tohoto festivalu,
na který se už nyní těšíme.   
Redakce FB

Stylová odpočinková zóna pro zaměstnance

Usměvavý podpůrný tým na legendárním festivalu
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O S M I S M Ě R K A / Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm umístěna v osmi různých směrech, přečtete tajenku po řádkách z nevyškrtaných písmen.

D O P L Ň O V A C Í O S M I S M Ě R K A / Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm umístěna v osmi různých směrech,
přečtete začátek tajenky po doplnění písmen v prostředním řádku
a konec tajenky po řádkách z nevyškrtaných písmen.

CIRKUS
CTITEL
KAJUTA
KAMERA
KMÍNKA
KOLIZE
KONOPÍ
KONVOJ
KOPYTO

ADAMEC
BESEDA
BOLTCE
EKOLOG
EKVITA
EVROPA
FORNÝR
GARNÝR
IDYLKA

KORZET
KROKEV
LOKAJ
MNÍŠEK
PANELY
PATINA
PLÁTEK
PLOTNA
PODMĚT

PODOBA
POETA
POKLAD
POKRYV
POTOPA
PRVOK
PŘÍLET
ROZTOK
ROZVOJ

SKOKAN
SOUDEK
STŘIKY
TEREZA
TERPEN
TRÉMA
TREPKA
TRONÍK
VÝZKUM

Vyhrát můžete naše neklamaní předměty
jako jsou např. metry, kalkulačky
nebo propisky.

SUDOKU /

Jsme velmi rádi, že jste během letního období byli aktivní a zásobili nás mnoha správnými odpověďmi, ze kterých
jsme vylosovali tři výherce: Simona Röschová, Markéta
Trkalová, Jan Rydval. Všem moc gratulujeme! Výhry byly předány nadřízeným, u kterých si je, prosím, vyzvedněte. I v tomto
čísle pro vás máme připravené atraktivní ceny, tak neváhejte

a zapojte se do luštění! Nezapomeňte připojit odpovědi na následující soutěžní otázky: 1) Jaké máme nové zákazníky v Plzni?
2) Kde se konala mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN? Odpovědi na soutěžní otázky spolu s vyřešenou tajenkou zašlete do 1. prosince. 2022 na e-mail redakce@filipa.cz
nebo ji předejte svému nadřízenému.
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KARDAN
KORBEL
KORELA
KUKANĚ
KVĚTY
MENTOL
MUNICE
NUMERO
ODTOKY

OHLEDY
OPASEK
PARNÍK
PLAKÁT
POKROK
POSTIH
PULARD
REKORD
REMÍZA

ROZHOZ
SAFARI
SRŮST
STÁNEK
STEZKA
ŠKOLKA
TRVÁNÍ

Chrastava

Liberec

Jablonec nad Nisou
Janské Lázně

Kosmonosy

Lázně Bělohrad

Mladá Boleslav

Hroznětín

Hořice

Chodov

Brodce

Svatava

Kopidlno

Poděbrady

Plzeň

Praha

Mladkov
Jablonné
nad Orlicí

Bojkovice
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